
Přehled

Hráči se stanou vlivnými portugalskými dobrodruhy, kteří v 17. století 
riskovali vše, aby zkusili své štěstí v Macau, obchodním centru Dálného
východu. Díky výnosnému obchodu s Evropou, dobře naplánovanému
rozmachu ve městě a uvážlivému obsazování důležitých úřadů a funkcí, 
zvýšíte svou vážnost a prestiž.

Každé z 12 kol probíhá následujícím způsobem: Nejdříve musí každý hráč 
zvolit jednu novou kartu a následně dvě ze šesti hozených kostek, které mu 
přinesou akční kostičky. Poté hráči používají akční kostičky, které mají k dis-
pozici, k "aktivování" karet, k obsazování městských čtvrtí nebo k pohybu 
své lodi a dopravení zboží do Evropy. Hráč, který dobře plánuje a používá
své akční kostičky efektivně, postupně zvyšuje svou prestiž a je tak blíž k ví-
tězství.

Vítězem se stává hráč, který má na konci hry nejvíce bodů prestiže.

Obsah

· 1 herní plán
· 4 vysekávané archy       obsahující:
  - 4 podložky hráčů 
  - 4 větrné růžice 
  - 24 kartiček zboží       (vždy 3 krát  lakované zboží,
    čaj, rýže, nefrit, hedvábí, papír, porcelán a koření)
  - 6 kartiček žolík        (“1 jakákoli akční kostička nebo
    3 zlaté mince”)
  - 36 zlatých mincí 
  - 48 žetonů vlastnictví / pokuta  
    (líc: znak, rub: -3)
· 300 akčních kostiček         (vždy 50 krát červené,
  modré, zelené, černé, šedé a fialové)
· 6 kostek      (vždy 1 v příslušné barvě)
· 4 lodě (vždy 1 oranžová, bílá, žlutá a hnědá)
· 10 disků (vždy 2 v barvě každého hráče a 2 béžové)
· 120 karet:
  - 24 karet úřadů 
  - 44 karet budov a 52 karet postav

 PŘEHLED

Hráči se stanou vlivnými portugalskými
dobrodruhy v 17. století

Během 12 kol získávají hráči body 
prestiže za vývoz zboží do Evropy, 
za obsazení důležitých čtvrtí 
ve městě, za výstavbu potřebných
a užitečných budov a za důležité
úřady a funkce.

Hráč s největším počtem bodů 
prestiže na konci hry se stává 
vítězem.
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Stefan Feld

Vzrušující strategická hra
pro chytré kapitány a moudré guvernéry

Doporučujeme vám, když čtete tato pravidla poprvé, abyste se nenechali rušit tučným textem po stranách. 
Ten slouží jako krátké shrnutí pro ty, kdo již byli s pravidly obeznámeni.



Příprava hry

· Umístěte  herní plán doprostřed stolu. Herní plán představuje město Macao,
rozdělené do 30 čtvrtí a obklopené městskou zdí (se 16 políčky). Na druhé straně zdi 
je oceán s osmi evropskými přístavy (cíle pro obchodování z Macaa) a políčka pro lodě.
Nalevo je ukazatel poplatku (s políčky 0 - 12).  Kolem toho všeho prochází počítadlo 
bodů pro zaznamenávání bodů prestiže hráčů (s políčky 0 - 99). Na okraji každé
z delších stran jsou místa pro 2 x 12 karet úřadů.
Poznámka: mapa není přesným zobrazením města Macaa, neboť je poupravena kvůli různým 
herním mechanismům.

· Každý hráč  si zvolí barvu  (oranžová, bílá, žlutá a hnědá) a vezme si následující 
komponenty ve své barvě:
  - podložku  , kterou položí na stůl před sebe. 
    Nalevo je krátký přehled hry a hracího kola; je zde také místo až pro pět karet a 

pro kartičky zboží a žetony vlastnictví / pokuty.
  - větrnou růžici , kterou si umístí vedle své podložky. 7 stran větrné růžice
     ukazuje obrázky kostek od 1 do 6 a na jedné straně je zobrazena šipka.

 

 
  - loď , kterou umístí na velké startovní políčko lodí (s kotvou).
  - dva disky               , které umístí na políčko 0 na počítadle bodů prestiže a

na první políčko (s šipkou) na městskou zeď
    (po položení všech disků vzniknou dvě malé hromádky)..
  - 12 žetonů vlastnictví , které si umístí vedle své 
    podložky stranou se svou barvou nahoru.
    Na rubu každého žetonu vlastnictví je žeton 

pokuty ("-3"), tzn., pokud je žeton položen 
stranou "-3" nahoru, tak je považován za žeton
pokuty, který od hráčových bodů odečítá 3 body 
prestiže.

· Umístěte zbývající zlaté mince vedle her-  
ního plánu jako bank.
· Roztřiďte 300 akčních kostiček podle
barev a položte je vedle herního plánu. 
· 24 kartiček zboží umístěte náhodně (zamíchejte je a pokládejte 
podle toho, jak jsou taženy) na domy s 24 světlými políčky města
a 6 kartiček žolíků na domy se 6 tmavými políčky města.
Dbejte na to, aby zůstaly vždy viditelné všechny zdaňovací proužky.

· Rozdělte 120 karet na dva balíčky podle odlišného rubu:

    

   
 

   PŘÍPRAVA

Herní materiál rozložte 
podle obrázku níže. 

Každý hráč si vybere barvu a 
vezme si následující komponenty
v této barvě: 

- podložku hráče
- větrná růžice
- loď
- 2 disky
- 12 žetonů vlastnictví a
- 5 zlatých mincí

    
                    
   “bílý hráč"

Karty úřadů slouží rovněž 
jako počítadla kol.
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Před první hrou opatrně vyjměte všechny části ze čtyř vysekávaných archů.

- Dále si každý hráč vezme 5 zlatých
  mincí, které si položí vedle své podložky. 
  Hráč musí mít vždy své mince umístěny 
  tak, aby ostatní hráči viděli, kolik mincí 
  vlastní.

- Zamíchejte 24 karet úřadů. Poté je položte v sadách po dvou, každou
 lícem nahoru, vedle delších stran herního plánu (na herním plánu jsou 
značky a čísla znázorňující, kam karty umístit). 
Karty úřadů také slouží jako počítadla kol.

- Zamíchejte 96 karet budov / postav a položte je lícem dolů do jednoho 
balíčku vedle prvních dvou karet úřadů.



!Nezapomenout!

·  Umístěte dva béžové disky vpravo a vlevo na čísla “0” na ukazatel
poplatku na levé straně herního plánu.
· Hráči si zvolí jednoho hráče, který bude házet kostkami - "vrhače kostek". 
Ten si vezme 6 kostek a položí si je vedle své podložky.

Před začátkem hry provedou hráči ještě dvě přípravné akce:
 

1. Z balíčku karet budov / postav doberte o dvě karty více než je počet hrá-
    čů (např. 5 karet při hře tří hráčů) a položte je lícem nahoru vedle herního
    plánu. Každý hráč, v pořadí zdola nahoru podle disků na městské zdi, si  
    vezme jednu kartu a položí ji na jakoukoli prázdnou pozici pro karty na 
    své podložce. Zbylé dvě karty odložte na odkládací balíček vedle společné
    zásoby.
    Pořadí vybírání karet je takto určeno proto, aby se vyrovnala nevýhoda hráče,
    který má na začátku hry svůj disk na městské zdi v hromádce níže. Pro bod 2 
    níže a v průběhu zbytku hry je normální pořadí v kole zepředu dozadu podél
    zdi a shora dolů v hromádce disků. 

 
    

    

2. Nyní, si každý hráč, v pořadí shora dolů podle disků na městské zdi vezme 
    jednu jakoukoli akční kostičku (AK) ze společné zásoby a položí ji vedle 
    políčka s kostkou 1 na své větrné růžici, a ihned poté si vezme jakékoli dvě 
    AK stejné barvy (ale ne nutně stejné barvy jako první kostička) ze společné 
    zásoby a položí vedle políčka s kostkou 2 na své větrné růžici.

    
      

     

    

 Příklad: První hráč položí 1 zelenou a 2 červené AK vedle svých políček
s kostkou 1 a 2. Druhý hráč pokládá 1 zelenou a 2 zelené AK vedle svých 
políček s kostkou 1 a 2. Třetí hráč položí 1 černou a 2 červené AK vedle 
svých políček s kostkou 1 a 2 a čtvrtý hráč položí 1 a 2 modré AK vedle 
svých políček s kostkou 1 a 2.

Průběh hry
 Hra trvá přesně 12 kol a každé kolo probíhá stejným způsobem: 

   1. fáze: Karty
       2. fáze: Kostky
       3. fáze: Akce
→ 1. fáze: Karty
1.1) Nejprve vezme vrhač kostek 2 karty úřadů pro toto kolo a umístí je
lícem nahoru vedle herního plánu, a poté dobere z balíčku a položí čtyři
vrchní karty budov / postav (B/P karty) lícem nahoru vedle dvou karet úřadů 
pro toto kolo.

 

1.2) ) Dále je vypočítána “hodnota poplatku”: hráči sečtou všechna žlutá čísla
ve spodním levém rohu na všech šesti, lícem nahoru vyložených kartách a 
umístí béžový disk na levou stranu ukazatele poplatku na číslo odpovídající 
součtu (výsledek může být i 0). Obdobně hráči sečtou červená čísla ve spodním 
pravém rohu a vyznačí součet na pravé straně ukazatele poplatku (také zde 
může být výsledek 0). Nyní počítadlo poplatku ukazuje směnnou hodnotu: 
počet zlatých mincí (ZM), které musí hráč utratit, aby “nakoupil” zobrazený
počet bodů prestiže (BP).
       Příklad:   poplatek u následujících 

6 karet ukazuje, že hráč může 
utratit 3 (zlaté mince), 
aby koupil 6 (bodů prestiže). 

 

   Před hrou

1) Podle obráceného (od zadu) 
pořadí na zdi si každý hráč 
vybere B / P kartu a položí ji
na svou podložku

2) Podle správného (zepředu) 
pořadí na zdi umístí každý hráč
1 a potom 2 AK vedle prvních 
dvou políček na své větrné růžici.

 

V tomto příkladu bude pořadí hráčů 
následující: 
1. oranžový, 2. bílý, 3. žlutý, 4. hnědý

    PRŮBĚH HRY

1. fáze: Karty
1.1) 4 B/P karty lícem nahoru 
vedle aktuálních 2 karet úřadů

 

 

1.2)   e vypočítána a vyznačena 
hodnota poplatku

J
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Hra se hraje přesně 12 kol; 
každé kolo má stejný průběh



1.3) V závislosti na počtu hráčů nyní hráči odstraní 0 - 2 lícem nahoru 
otočené karty budov / postav (a odloží je): při 4 hráčích nebude odstraněna 
žádná karta; při 3 hráčích se odstraní poslední dobraná B/P karta; a při 2 
hráčích se odstraní poslední dvě dobrané B/P karty. 
Karty úřadů nejsou odstraňovány.
1.4) Nyní si první hráč na zdi musí vybrat jednu z lícem nahoru otočených 
aktuálních karet a umístí ji na svou podložku. Tato karta je "rezervována" 
pro tohoto hráče pro pozdější použití (viz dále, bod 3.1). Poté si všichni 
hráči v pořadí podle svých disků na zdi, musí vzít jednu kartu a položit ji 
na svou podložku. Poté, co si všichni hráči vzali kartu, odložte dvě zbývající
 karty na odkládací balíček.
Poznámka: 
- Aktivovaná karta "Povaleč" (Idler, Müssiggänger) mění předchozí pravidlo.
- Hráči si mohou kdykoli prohlédnout odkládací balíček.

 

Pozor:
Během hry se může stát, že na hráčově podložce leží pět karet, když získá šestou 
kartu. V tomto případě musí hráč vyřadit některou ze svých šesti karet, 
aby měl na své podložce pouze pět karet. Díky tomu hráč dostane 
žeton pokuty, tj. otočí jeden ze svých žetonů vlastnictví tak, aby 
ukazoval "-3" a umístí jej na určené políčko na své podložce (viz vlevo).

→
 
2. fáze: Kostky

2.1) Vrhač kostek nyní hodí všemi šesti kostkami a uspořádá je tak, aby 
všechny kostky se stejným počtem teček byly u sebe: všechny 1 u sebe, 
všechny 2 u sebe, atd.

2.2) Následovně hráči provádí svůj tah podle pořadí na zdi *. Každý si 
vybere jakékoli dvě kostky (nebere si je) a vezme si daný počet akčních 
kostiček příslušné barvy ze společné zásoby a položí je vedle čísla odpo-
vídajícího tečkám na kostce na své větrné růžici.
    Příklad: házející hráč hodil kostkami            a       , mimo jiné. Každý hráč, který si 
    vybere tyto dvě kostky, si vezme  2 červené AK       , umístí je vedle obrázku s kostkou 2
    na své větrné růžici, a  5 zelených AK , které umístí vedle obrázku s kostkou 5.

* Pozor: Hráči mohou po domluvě tuto akci provádět současně, mohou si vybírat 
své dvě kostky a brát AK zároveň. Avšak pokud jeden nebo více hráčů chce 
vidět, co si vybírají ostatní ještě před provedením svého výběru, pak je tato fáze 
hrána podle normálního pořadí na zdi.

2.3) Poté, co si hráči vezmou své AK, natočí každý svou ůžici o jedno políčko 
ve směru hodinových ručiček. Tudíž se každá AK hráčů posune ke kostce 
s o 1 menším počtem teček. Hromádka AK, na kterou nyní ukazuje šipka 
(= AK z předchozí kostky 1), se stává hráčovou "akční zásobou kostiček", 
kterou může využívat při provádění následujících akcí. Všechny ostatní AK, 
které leží vedle políček s kostkou na větrné růžici, zůstávají sice ležet na místě, 
ale nejsou považovány za součást hráčovy akční zásoby kostiček a nesmí být 
jako takové použity.
Pozor: Pokud po otočení své větrné růžice ukazuje šipka na políčko bez AK, tak 
hráč v důsledku toho získává žeton pokuty, tzn., že hráč otočí jeden ze svých 
žetonů vlastnictví tak, aby ukazoval "-3" a umístí jej na určené políčko na své 
podložce (viz vlevo).
Poznámka: Ve fázi 3 může již hráč mít aktivovány karty, které by mu umožnily umístit 
AK na políčko vedle šipky na jeho větrné růžici. V takovém případě by pak měl akční 
zásobu kostiček, kterou by mohl využívat (viz níže). Samozřejmě i bez akční zásoby 
kostiček může hráč využít pravidlo 3.5 pro "zisk prestiže", protože tady není využívána
jeho akční zásoba kostiček.  

1.3) V závislosti na počtu hráčů 
odstraňte B/P karty
(0/1/2 karty při 4/3/2 hráčích)

1.4) Podle pořadí na zdi si každý
hráč musí vzít jednu kartu a 
umístit ji na svou podložku

 

(výjimka povaleč / idler / Müssiggänger)

Když hráč přidává na svou podložku 
šestou kartu, vezme si žeton pokuty

2. fáze: Kostky
2.1) Hod všemi 6 kostkami a 
jejich rozdělení podle zobraze-
ného počtu teček 

2.2) Každý hráč si vybírá dvě 
ze šesti kostek a umísťuje odpo-
vídající AK vedle své větrné 
růžice podle příslušných teček 
na kostkách

2.3) Dále každý hráč natočí svou 
větrnou růžici ve směru hodino-
vých ručiček; šipka ukazuje 
na hráčovu

 

“akční zásobu 
kostiček”
                       
   
 
   
Pokud má hráč po otočení své větrné 
růžice 0 AK vedle šipky, vezme si 
žeton pokuty!

 (Přesto hráč ale smí využít kostičky 
ze svých aktivovaných karet a také 
může použít ukazatel poplatku, 
aby si koupil body prestiže.)
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→ 3. fáze: Akce
Ve fázi Akce hráči provádí akce používáním kostiček ze své akční zásoby kosti-
ček. Hráči by se měli pokusit využít celou svou akční zásobu kostiček, protože 
všechny nepoužité kostičky v akční zásobě kostiček musí hráč na konci této fáze 
vrátit zpět do společné zásoby, tzn., hráči si do dalšího kola nemohou ponechat 
žádnou AK na políčku vedle šipky na své větrné růžici.
Začíná první hráč na zdi a použije (pokud může) celou svou akční zásobu 
kostiček k tomu, aby provedl akce popsané dále, v jakékoli kombinaci a 
pořadí. Poté následuje druhý hráč podle pořadí na zdi a provede své akce, 
atd., dokud všichni hráči nebyli na tahu.

 

Akce
3.1) Aktivace karet    (podle příslušných barev AK)
Hráč může ve svém tahu aktivovat libovolný počet karet na své podložce,
přičemž na aktivaci každé karty musí odložit požadovaný počet AK (zobra-
zený na kartě vlevo nahoře) ze své akční zásoby kostiček zpět do společné 
zásoby. Aktivovanou kartu hráč přemístí ze své podložky na stůl před sebe; 
od této chvíle je karta do konce hry aktivována a může být využívána "zdar-
ma" bez limitu (včetně kola, ve kterém byla aktivována). . 
Hráč může podle svého výběru aktivovat karty, pak provést jiné akce, 
a poté aktivovat další karty. 

3.2) Obsazení jedné městské čtvrti  (podle příslušných barev AK)
Město je rozděleno do 30 čtvrtí. Na začátku hry leží v každé čtvrti buď 
kartička zboží, nebo kartička žolíka.

Aby hráč mohl obsadit čtvrť, musí odložit AK v přesné kombinaci, jaká je 
zobrazena na této čtvrti, ze své akční zásoby kostiček zpět do společné zásoby. 
Poté nahradí kartičku ve čtvrti jedním ze svých žetonů vlastnictví. (Na konci 
hry získá každý hráč body za svůj největší propojený řetězec žetonů vlastnictví
ve městě; viz konec hry.)

Jakmile hráč čtvrť obsadil, tak na ní žeton vlastnictví zůstává až do konce hry. 
Tato čtvrť nemůže být obsazena vícekrát (ani stejný hráčem).

 Hráč položí kartičku zboží na obrázek lodi na své podložce 
tak, aby byla pro všechny viditelná. Toto zboží je nyní na 
hráčově lodi (bez ohledu na to, kde se loď nachází!).

Když si hráč bere kartičku žolíka, položí ji vedle své podlož-
ky. Hráč může žolíka použít kdykoli během hry (také ihned 
poté, co jej získal), a buď si vzít jakoukoli AK ze společné zásoby do své akční 
zásoby kostiček nebo si vzít 3 ZM z banku. Kartička žolíka je po použití vy-
řazena ze hry a položena vedle herního plánu.

 

Nezapomeňte: Každý hráč může v každém kole obsadit pouze jednu 
městskou čtvrť.
Poznámka: Aktivní karty fontána (fountain, Brunnen), kejklíř (juggler, Gaukler),
herold (herald, Herold), ponocný (night watchmen, Nachtwächter), kovárna (smithy,
Schmiede), spekulant (spekulant, Spekulant) a tesař (carpenter, Zimmermann) mění 
předchozí pravidla. Například aktivní kejklíř zdvojnásobuje každou kartičku žolíka, 
takže za každou kartičku žolíka si hráč může vzít buď jakékoli 2 AK, nebo 1 AK a 
3 ZM, nebo 6 ZM. 

3. fáze: Akce  
Použití všech AK na akce podle 
pořadí na zdi

3.1) Aktivace karet:
Přesným zaplacením AK, jak je 
zobrazeno na kartě, je příslušná 
karta aktivována; poté ji hráč 
přesune ze své podložky před sebe

3.2) Městská čtvrť:
Aby hráč obsadil jednu městskou 
čtvrť, musí zaplatit přesně AK, 
jak je zobrazeno na městské 
čtvrti; poté nahradí kartičku 
zboží nebo kartičku žolíka 
v městské čtvrti jedním
ze svých žetonů vlastnictví

 

Získanou kartičku zboží hráč 
umístí na obrázek "lodi" 
na své podložce; kartičku 
žolíka umístí vedle své 
podložky

 

Kartička žolíka může být použita
buď  jako jakákoli 1 AK 
nebo jako 3 ZM
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3.3) Jedno posunutí vpřed na zdi  (barvy AK nejsou důležité)
Hráč může posunout svůj disk vpřed na zdi pouze jednou za kolo. Za první
AK (libovolné barvy), kterou hráč zaplatí ze své akční zásoby kostiček do 
společné zásoby, posune svůj disk vpřed o jedno políčko na zdi. Po posunu 
svého disku o jedno políčko se hráč může posunovat dále tím, že odevzdá 
jakékoli dvě AK za každé další políčko, o které se na zdi svým diskem posune
vpřed. Pokud se hráč svým diskem přesune na políčko s jedním nebo více 
jinými disky, položí svůj disk nahoru na ně.
Poznámka: 
- Ve velmi vzácných případech, kdy hráč zaplatí dostatek AK, aby posunul svůj disk 
na (nebo za) poslední políčko na zdi, umístí svůj disk dospodu! hromádky, jsou-li 
zde jiné disky. Pokud další hráč posune později svůj disk na (nebo za) poslední políčko
na zdi, položí svůj disk dospodu, atp.
- Aktivní karty: fontána (fountain, Brunnen), kanonýr (cannoneer, Kanonier), brána 
(gate, Tor), věž (tower, Turm) a strážný (guard, Wachposten) mění předchozí pravidla.

 3.4) Pohyb lodi  (barvy AK nejsou důležité)
Ve svém tahu může hráč pohnout svou lodí jak často a jak daleko chce, s libo-
volným počtem změn směru, po mořských a přístavních políčkách. Za každé 
políčko pohybu své lodi (každý přístav se počítá jako jedno políčko) musí hráč 
zaplatit jednu AK (libovolné barvy) ze své akční zásoby kostiček do společné 
zásoby. Jakýkoli počet lodí může současně zabírat stejné mořské či přístavní 
políčko.
Nachází-li se hráčova loď v přístavu, může vyložit jakékoli kartičky zboží 
naložené na lodi, které odpovídají zboží požadovanému v tomto přístavu. 
Hráč umístí kartičku (kartičky) na nejhodnotnější prázdné políčko (políčka), 
které je (jsou) v přístavu k dispozici (vyložení zboží hráče nestojí AK!). Poté 
zaznamená získané body (čísla na políčkách, kam umístí kartičky zboží) 
posunem svého disku na počítadle bodů prestiže.
Poznámka: 
- Pokud je hráčova loď v přístavu požadujícím kartičku zboží, kterou hráč právě získal 
obsazením městské čtvrti, může být toto zboží ihned vyloženo v přístavu jako obvykle, 
bez placení AK, a hráč získá příslušné body prestiže.
- Aktivní karty bednářství (cooperage, Bötcherei), kapitán (captain, Kapitän), všech 8 
skladů (warehouse, Lager), maják (lighthouse, Leuchtturm), plavčík (cabin boy, 
Schiffsjunge), výroba plachet (sail maker, Segelmacherei) a kormidelník (helmsman, 
Steuermann) mění předchozí pravidla.
Pozor: body prestiže získané kartou bednářství NEJSOU zdvojnásobeny díky skladům! 

3.5) Jeden zisk bodů prestiže 

 

(zaplacením ZM, nikoli AK)
Pouze jednou v každém kole může hráč získat body prestiže jejich nákupem 
za ZM. Cena nákupu je stanovena aktuální pozicí disků na ukazateli poplatku.
Hráč zaplatí potřebné zlaté mince do banku a podle toho posune svůj disk 
vpřed na počítadle bodů prestiže.
Poznámka: Aktivní karty velvyslanectví (message, Botschaft), diplomat (diplomat, Diplomat) a 
velvyslanec (envoy, Gesandter) mění předchozí pravidlo.

3.6) Použití karet

 

Ve svém tahu hráč může využít funkci libovolného počtu svých aktivovaných 
karet, a může je využít kdykoli ve svém kole a v jakémkoli pořadí. Ovšem ně-
které funkce je možné použít pouze v určité době a hráč může každou kartu 
použít pouze jednou v každém svém tahu (pokud není specifikováno jinak).
Strana 8 ukazuje strukturu 120 karet a základní pravidla pro jejich použití.

3.7 Pasování
Když hráč nemůže nebo nechce provádět další akce ve svém tahu a stále má
AK ve své akční zásobě kostiček, musí vrátit všechny tyto AK do společné 
zásoby.

3.3) Zeď:
Pouze jednou za kolo 
za 1/3/5/7/ . . . libovolných AK 
může hráč posunout svůj disk 
o 1/2/3/4/ . . .  políčka 
vpřed na zdi

  

3.4) Loď:
Za 1/2/3/4/ . . .  libovolných AK 
může hráč pohnout svou lodí 
o 1/2/3/4/ . . .  políčka

Pokud je hráčova loď v přístavu a 
hráč má na své lodi zboží, které 
tento přístav požaduje, může být
toto zboží v přístavu vyloženo a 
hráč získá příslušný počet bodů 
prestiže za doručení

3.5) Zisk prestiže:
Pouze jednou za kolo může hráč 
získat body prestiže za ZM podle 
ukazatele poplatku

3.6) Použití karet: 
Ve svém tahu může hráč využít 
své aktivní karty kdykoli a v ja-
kémkoli pořadí (obvykle může být 
každá karta využita pouze jednou 
v každém tahu)

3.7 Pasování:
Když hráč nemůže nebo nechce 
provádět žádné další akce, odevz-
dá všechny AK ze své akční zásoby
kostiček do společné zásoby.
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  Příklad hráčova tahu: Hráč může nejprve aktivovat jednu nebo více karet, poté pohne 
  svou lodí (a využije karty související s pohybem lodi), pak využije jiné karty, následně 
  obsadí jednu městskou čtvrť (a využije související karty), nyní aktivuje další karty, 
  znovu posune svou loď a nakonec si zaplatí body prestiže (a využije související karty).

 

  Jsou povoleny všechny kombinace a pořadí, ale nezapomeňte, že tři akce je možno pro-
  vádět pouze jednou v každém tahu: posun vpřed na zdi, zaplacení ZM za body prestiže
   a obsazení městské čtvrti.
Další důležitá pravidla:

→ Fáze: Kostky
Od 8. kola budou využívány stále menší hodnoty kostek (neboť již není dosta-
tek času, aby větrné růžice ještě dosáhly na tato čísla). Proto jsou tedy v 8. kole 
všechny hozené 6 ihned přetočeny na 1; v 9. kole jsou všechny 6 a 5 přetoče-
ny na 1, atd., až jsou ve 12. kole všechny hozené kostky automaticky přetoče-
ny na 1. Pro připomenutí tohoto pravidla je vše znázorněno na herním plánu 
vedle umístěných karet úřadů.

→ Omezení počtu herních komponent:
Žádné herní součásti (akční kostičky, žetony vlastnictví a zlaté mince) nejsou limi-
továny počtem. V případě, že zásoba některé z těchto komponent bude vyčerpána, 
nahraďte je vhodnou náhradou.

Konec hry
Hra končí po 12. kole. Nejprve si hráč za každou kartu, kterou má na své 
podložce, musí vzít jeden žeton pokuty (aktivovaná karta opat (abbot, Abt) 
hráče chrání před těmito žetony pokuty). Poté hráči vyrovnají své účty:
· Žetony pokuty: za každý žeton pokuty, který má hráč před sebou, posune svůj 
disk na počítadle bodů prestiže zpět o 3 políčka.

· Karty budov / postav: všechny aktivované karty, které 
mají označení "konec hry", provedou svůj efekt a 
hráč posune svůj disk na počítadle bodů prestiže 
podle textu na těchto kartách.

· Bodování města: každý hráč získá body za svůj 
největší propojený řetězec žetonů vlastnictví 
ve městě. Za každý žeton v řetězci získává 
hráč dva body prestiže.

 

  Příklad: za svůj největší řetězec žetonů vlastnictví: žlutý 
získává 6 BP, bílý získává 6 BP, hnědý získává 12 BP 
a oranžový získává 8 BP (a protože má bílý hráč také 
aktivované karty „kovárna (smithy, Schmiede)“ a „socha 
(statue, Statue)“, tak získává navíc 5 a 3 BP).  

Vítězem se stává hráč, který má svůj disk na počí-
tadle bodů prestiže nejdále - získal největší prestiž. 
Pokud mezi hráči nastala shoda, pak shodu vyhrává hráč, který je svým 
diskem nejdále na zdi.

Autor a vydavatel děkují mnoha herním testerům za jejich velký zájem a zapojení 
do vývoje této hry.

Pokud máte nějaké připomínky, otázky nebo návrhy, napište nám, prosím.

Rio Grande Games  |  PO Box1033  |  Placitas, NM 87043  USA
nebo E-Mail: RioGames@aol.com

Navštivte naše webové stránky na wwwriograndegames.com
                                                                      

Postupně ke konci hry, budou 
všechny 6 přetočeny na 1, pak 
všechny 6 a 5, poté všechny 6, 5 
a 4, atd.

(viz okraj herního plánu)

Herního materiálu je 
neomezené množství

KONEC HRY

Jeden žeton pokuty za každou 
kartu na podložce!
(výjimka: opat / abbot / Abt)

· -3 BP za každý žeton pokuty

· +? BP za každou kartu
    s označením "konec hry"

· +2 BP za každý žeton 
   vlastnictví v hráčově 
   největším řetězci

 
Vítězem je hráč s největším 
počtem bodů prestiže
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Všech 120 karet je členěno tímto způsobem:
1) Vlevo nahoře karta zobrazuje přesný počet a barvy AK, které hráč musí 
   zaplatit za aktivování karty. Náklady na aktivaci kolísají od 1 do 4 AK
   ve všech možných barevných kombinacích.
2) Vpravo nahoře je obrázek, který znázorňuje druh příslušné karty: úřad, 
   budova nebo postava

3) Pod těmito údaji je název karty (s odlišným pozadím podle druhu karty: 
   úřad (žlutá), budova (červenohnědá) a postava (šedá). Pod názvem je text, 
   který popisuje, co karta dělá.

 

4) Ve spodní části karty jsou dvě čísla, vlevo a vpravo, která znázorňují 
   hodnoty směnného kurzu pro ukazatel poplatků. Čísla se mění mezi 
   0-0, 1-1 a 2-2 (20 od každé) a 0-1 a 1-2 (30 od každé).
5) Mezi těmito dvěma čísly je údaj, kdy může být karta využita. Pokud údaj 
   není napsán, tak se karta používá ve 3. fázi. V ostatních případech údaj 
   ukazuje, kdy může být karta využita (1. či 2. fáze, nebo na konci hry).

 

. 
24 karet úřadů je rozděleno rovnoměrně: V každé barvě AK (červená, 
modrá, zelená, šedá, fialová a černá) jsou to 4 karty, s aktivačními náklady 
vždy od 1 do 4 stejnobarevných AK.
44 karet budov a 52 karet postav má rozdílné aktivační náklady (rovněž 
mezi 1 a 4 AK, ovšem v různých barvách) a rozdílné efekty.

· Každý hráč může využívat pouze své vlastní aktivované karty; karty na hrá-
  čově podložce nebyly aktivovány a nemohou být tudíž využívány.

Základní pravidla pro používání všech 120 karet:

· Každá karta může být využita nanejvýš jednou v každém kole podle svého
  popisu, pokud karta výslovně neříká jinak (jako například: "v určitém pří-
  padě", "za každou" nebo "vždy, když")..
· Až na několik málo výjimek jsou všechny karty využívány ve 3. fázi ("akce"), 
  když majitel karty provádí svůj tah.
  Pro karty, které nejsou využívány ve 3. fázi, popisuje text ve spodní části karty, kdy 
  může být tato využita.
· Jakmile je karta aktivovaná, může být využita ihned, rovněž ve stejném kole, 
  kdy proběhla její aktivace!
· Nezapomeňte: na kartách budou používány následující zkratky:
  akční kostička(y) - AK, zlatá(é) mince - ZM a bod(y) prestiže - BP.
· Když karta vyzývá hráče, aby si vzal AK, hráč si ji vždy vezme ze společné 
  zásoby a umístí ji do své akční zásoby kostiček; když hráč platí AK, tak ji 
  vždy vezme ze své akční zásoby kostiček a odloží do společné zásoby.  
· Je důležité, abyste měli na mysli, že smyslem hry není "otrocké" využívání karet 
  v přesně stanovené době.

  

Například, pokud by si majitel karty "profesor" zapomněl vzít zlato při použití 
kostky s 1 tečkou ve 2. fázi, může si zlato ještě vzít ve 3. fázi, když si vzpomene! 
Hráči by takto měli postupovat i při využívání ostatních karet. 
Ovšem vzpomenout si na něco, co bylo zapomenuto v předchozím kole,
to už je příliš pozdě!

KAŽDÁ KARTA

Oznamuje ...

1) své náklady na aktivaci
   (1 až 4 AK)

2) svůj druh (úřad, budova nebo
  postava)

 

                     3) svou funkci

                     4) svou hodnotu 
            poplatku 
           (mezi 0-0 a 2-2)

 
                   

  

Ve hře je 24 karet úřadů, 
44 karet budov a 
52 karet postav

Základní pravidla:
· pouze aktivované karty mohou 
  být využity
· většinou může být každá karta 
  využita nanejvýš jednou v kaž-
  dém kole
· karty jsou obvykle využívány
  ve 3. fázi
· karty mohou být využity ihned 
  poté, co budou aktivovány

AK →

 

akční kostička(y)
ZM →

 

zlatá(é) mince
BP → bod(y) prestiže

22
74
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